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PODĚKOVÁNÍ:

Dobrý den.
Rád bych touto cestou, za celou společnost, poděkoval všem investorům, kteří využili možnost nakoupit dluhopisy 
spol. WEBER EU s.r.o.  a pomohli tak společnosti v rozvoji a rozšíření služeb do Jihomoravského kraje.

Díky Vám jsme mohli otevřít již druhou pobočku, která se nachází na adrese Vyškov-Dědice, Jízdárenská 590 a 
vytvořit tak kvalitní zázemí jak pro obchodní, tak pro technický tým.

Finance byly a budou použity s rozvahou a pro Vaši informaci přikládáme fotografie a stručný popis níže.

Budeme rádi, když se zúčastníte i druhé emise dluhopisů, která je již naplánovaná a finance budou použity na 
otevření pobočky v Praze.



0.1 UŽITKOVÉ VOZY

Díky Vám jsme mohli do technického týmu pořídit pět nových dodávkových vozů zn. Opel Movano, z nichž 
tři jsou již v plném provozu a dvě se chystají na finální kompletaci.

Další dvě posily jsou Fiaty Dobla, které slouží na menší zakázky, měření a vzorky. 

Všechny vozy mají nové a kompletní vybavení potřebné k vykonávání naší činnosti. 
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0.2 OSOBNÍ VOZY

Dále jsme také posílili obchodní tým a to pořízením osobních vozů, díky kterým jsou naši obchodní 
zástupci všude, kde je potřeba.

Jsou to vozy : Renault Talisman, dvakrát Škoda Fabia, Audi Q7 (tažný automobil)
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0.3 TECHNIKA

Nedílnou součástí bylo pořízení průmyslových vysokotlakých strojů, včetně rozsáhlého příslušenství, 
díky nimž zajišťujeme kvalitní čištění většiny povrchů. Těchto strojů bylo pořízeno osm, z nichž čtyři 
jsou horkovodní.
Dalších pět strojů je objednáno a čekáme na dodání.

Velkou úsporu jsme zajistili nákupem zvedací plošiny, která dosahuje do výšky 26 m. Její pronájem je 
velice drahý a měsíční úspora činí cca 120.000,-Kč bez DPH.

Dále jsme zmodernizovali výpočetní techniku a mohli tak naplno začít využívat nejmodernějších 
způsobů komunikace a tím zrychlit a ulehčit práci všech zaměstnanců.
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0.4 KANCELÁŘ VYŠKOV

V neposlední řadě jsme velice hrdí a rádi, že jsme s Vaší pomoci mohli slavnostně otevřít pobočku 
ve Vyškově u Brna, kde se nám velice daří prodávat naši službu a zajistit tak čistotu mnoha míst v 
kraji.

Děkujeme za důvěru, kterou jste do nás vložili.

Tým WEBER EU s.r.o.
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